קול קורא

אנו שמחים להודיע על קיומו של כנס אוטיזם ישראל בצפון בשיתוף
הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן,
המרכז הרפואי זיו
הרשת לשיתוף פעולה לחקר אוטיזם – משפחות וחוקרים
הכנס יתקיים בימים שני-שלישי  ,13-14.11.2017כד'-כה' חשוון תשע"ה
במרכז הרפואי זיו בצפת
הכנס יעסוק בשני קצוות הגילאיים של חיי האוטיסט ומשפחתו-
ילדות ובגרות -מה העשייה בילדות שתאפשר בגרות מיטיבית?
במיסגרת חזון "אוטיזם ישראל" לחבר אנשים  ,קהילות ומגזרים דרך האוטיזם,
הכנס יחבר בין אנשי מחקר לאנשי חינוך וטיפול ,אנשי הספקטרום האוטיסטי ובני משפחותיהם ,
ויאפשר למידה מעשית משותפת.
במהלך הכנס נקיים שלושה סמינרים  :סמינר מחקרי ,סמינר קליני ,וסמינר חינוכי.
כמו-כן נקיים דיונים סביב שולחנות עגולים של עשרה אנשים .
המעוניינים להנחות דיונים כאלה מוזמנים לשלוח את הצעותיהם בהתאם להנחיות הרשומות מטה.
מוזמנים בזאת לשלוח הצעות להרצאות  ,פאנלים ודיונים סביב שולחנות עגולים
*טיפולים קבוצתיים וזוגיים
*סוגיות במסגרות חינוכיות
*שילוב אקדמי מגיל בית הספר ועד ללימודים גבוהים
*שילוב בקהילה-מגיל גן ועד תעסוקה מקצועית
*שילוב בשירות צבאי
*סנגור עצמי ו –disclosure

*תהליכי שילוב בילדות-גורמים מקדמים ומעכבים.
*המפגש של היחיד בקהילה היומיומית
*)תנועות נוער /חוגים /מרכזי קניות(
*"משחק" כמפגש בין היחיד לקבוצה.
*משפחות "מרובות אוטיסטים"
*מחקרים חדשים-ביולוגיה ,פסיכולוגיה ,חינוך וגנטיקה.

קהל היעד:
מרפאים/ות בעיסוק ,קלינאי/ות תקשורת ,מטפלים/ות באומנות ,בתנועה ובמוסיקה,
פסיכולוגים/יות ,רופאים/ות ,אנשי מחקר ,אנשי חינוך ,הורים ,אנשי הספקטרום האוטיסטי .
הגשת תקצירים:
אנשי מקצוע מכל מסגרות הטיפול ,החינוך והמחקר העובדים עם ילדים על הספקטרום האוטיסטי,
אנשי הספקטרום האוטיסטי ,ובני משפחה מוזמנים
להגיש הצעות ותקצירים להרצאות בנושאים הרלוונטים.
הנחיות להגשת תקצירים להרצאות/פאנלים/דיון סביב שולח עגול:
כותרת בעלת שתי שורות בגופן אריאל  ,16מודגש:
שורה ראשונה :שם ההרצאה/פאנל/דיון  +כותרת משנה
שורה שנייה :שם המרצה/מרצים/מנחה/מנחים ,תואר ,ומקום עבודה ,טלפון וכתובת דוא"ל
תוכן :הנושאים שיוצגו במהלך ההרצאה/פאנל/דיון ,תאור של התוכן
ורשימה ביבליוגראפית בת  4-8פריטים המהווה רקע תיאורטי לנושא.
התקציר יוגש ,באורך A 4בקובץ  , WORDגופן אריאל  12ובמרווח של  1.5בין השורות.
במידה והרצאה תוצג בכנס ,יצורף התקציר לספר התקצירים של הכנס .
תקציר שלא יוגש בהתאם להנחיות לא יופיע בחוברת התקצירים.

להתקשרות.

את התקצירים ניתן לשלוח עד לתאריך 10.9.17 :לכתובתisraelautism@gmail.com:
בברכת עשייה מיטיבה,
סיגל דואק חורי ,קלינאית תקשורת  ,יו"ר "אוטיזם ישראל"
הגב' אלונה קדישביץ ,מתאמת קשרי קהילה
וצוות שגרירי אוטיזם ישראל-
פרופ' סטיבן שור – שגריר אוטיזם ישראל לקהילת האוטיסטים בארה"ב
גב' קוני פוטרמן – שגרירת אוטיזם ישראל בקנדה
מר בורגרד שונקרט – שגריר אוטיזם ישראל ברשות הפלשתינית
גב' שרית בינט – שגרירת אוטיזם ישראל למגזר החרדי
גב' אורנה גבריאלי-שגרירת אוטיזם ישראל לפריפריה הצפונית

